
§ 1. Organizator
Organizatorem Konferencji Finałowej Projektu ERASMUS+ Tree Assessor i wydarzeń towarzyszących są Dobre Kadry Cen-
trum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000266115 we współpracy z Instytutem Drzewa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wspi-
saną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Farycz-
nej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000809306

§ 2. Oferta
1.  Organizator realizuje wydarzenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem: 

www.instytut-drzewa.pl
2. Oferta określa: zakres tematyczny, termin, program i miejsce wydarzenia.

§ 3. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie przez uczestnika formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem 
wydarzenia. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszenio-
wego. 

3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie i 
ma charakter umowy wiążący obydwie strony szkolenia. 

4. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas wydarzenia zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 

§ 4. Rezygnacja
1. Bezpłatnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać do 7 dni przed terminem wydarzenia informując o tym w 

formie pisemnej (mailowej). 

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub 

przełożenia wydarzenia, o czym poinformuje uczestników najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem 
wydarzenia. 

2. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza ak-
ceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz 
wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizotorem. 

§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest (ADO): Instytut Drzewa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z 

siedzibą przy ul. Oboźnej 145 we Wrocławi, 52-244, e-mail: biuro@instytut-drzewa.pl. 
2. ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. 

3. Dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, na potrzeby prowadzenia listy obecności, ewidencji oraz doku-
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mentacji prowadzonego wydarzenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w wydarzeniu. 
4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w 

celu informowania go o nowych szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach realizowanych przez Instytut Drzewa Sp. z 
o.o. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W wykonaniu 
obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator 
może archiwizować dane lub przekazać je osobom trzecim w celu archiwizacji, dokumentacji lub rozliczenia przeprowa-
dzanego wydarzenia. Dane osobowe nie będą profilowane, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywa-
ne podmiotom trzecim spoza Unii Europejskiej. 

6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, 
uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
a także żądania ich usunięcia. Uczestnikom przysługuje również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Ograniczenia epidemiologiczne
1. Uczestnikami Konferencji mogą być wyłacznie osoby zaszczepione - prosimy o zabranie ze sobą na Konferencję 

zaświadczenia potwierdzającego odbyte szczepienie (aktualny Certyfikat szczepienia przeciwko Covid-19 w formie 
elektronicznej korzystając z aplikacji mObywatel lub w formie papierowej pobrany z Internetowego Konta Pacjenta),

2. Wymienione powyżej dokumenty będą niezbędne do okazania w trakcie ewentualnej kontroli służb sanitarnych lub 
innych uprawnionych do tego instytucji. Niezastosowanie się do wymogów wymienionych powyżej może skutkować 
brakiem możliwości wejścia na teren odbywania się Konferencji.

3. Podczas wydarzenia będą obowiązywać ograniczenia epidemiologiczne, których uczestnicy zobowiązani są przestrze-
gać. 

4. W przypadku ograniczeń uniemożliwiających organizację wydarzenia, uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani 
o zmianach w programie (zmiana daty) lub odwołaniu wydarzenia. 
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